Zkvalitňování veřejných prostranství

Zajišťování bezpečného prostředí pro chodce

Podpora systémových změn ve prospěch chodců

Město žije

Zlepšujeme podmínky pro chodce v Praze.
Zapojujeme veřejnost do proměny města.

a prosperuje tam,

Hlídáme kvalitu pražského ovzduší.
Podporujeme více zeleně v ulicích.

kde jsou

Hájíme zájmy veřejnosti na obecní i vládní úrovni.

www.prazskematky.cz
Fotografie: Květoslav Syrový, Lukáš Žentel, Štěpán Hon a archiv PM

chodci

Od r. 2012 provozujeme portál CHODCI SOBĚ
(www.chodcisobe.cz). Jedná se o jednoduchý informační a komunikační nástroj pro oznamování problémů, s nimiž se setkávají pražští chodci na svých
cestách městem. Podněty se mohou týkat bezpečnosti dopravního provozu, stavu dopravní infrastruktury či městského mobiliáře, chybějících nebo
nevyhovujících pěších propojení, kvality veřejných
prostranství, údržby zeleně apod.

Jsme nezisková organizace založená roku 1991.
Zabýváme se problematikou dopravy v Praze,
jejím vlivem na životní prostředí, lidské zdraví
a veřejný prostor.

Podněty občanů, obsahující popis, fotodokumentaci
a lokalizaci problémových míst, jsou prostřednictvím
portálu evidovány, zobrazovány a zasílány kontaktním osobám na příslušných městských částech či zástupcům dalších odpovědných institucí. Samosprávy
městských částí mohou díky portálu získat přehled
o problémech chodců na svém území, reagovat
na podněty a informovat občany o způsobu jejich řešení. Veřejnost může sledovat stav jejich řešení, hodnotit jej, komentovat či aktualizovat.

Cílem našeho programu Bezpečné cesty do školy
je zajištění bezpečných pěších cest dětí pomocí
úprav dopravní infrastruktury a omezování individuální automobilové dopravy v bezprostředním okolí škol. Usilujeme také o změnu dopravních návyků,
podporu samostatného dopravování dětí do školy (pěšky či na kole) a aktivní participaci občanů na zlepšování veřejného prostoru. Snažíme se
odstranit jeden z hlavních důvodů, proč rodiče
vozí děti do školy autem – strach o jejich bezpečí.
Vycházíme především z názorů dětí, jejich pohledu na okolí školy, jejich obav i přání, které zjišťujeme prostřednictvím podrobného průzkumu cest
do školy a ze školy i analýzy dopravní situace v okolí škol. Na základě aktivní spolupráce s dětmi navrhuje dopravní projektant úpravy vytipovaných
rizikových míst tak, aby byla bezpečnější a umožňovala dětem samostatnou dopravu. Návrhy projednává pracovní skupina složená ze zástupců školy,
politiků, úředníků, policie i dalších osob rozhodujících o následné realizaci návrhů.

Podporujeme aktivní účast občanů na zvyšování
bezpečnosti a atraktivity pěší dopravy, snažíme
se o prosazování systémových změn v této oblasti,
o ochranu dětí na cestách (nejen) do školy
a o zlepšování kvality veřejných prostranství.

U většiny zapojených škol se již podařilo dosáhnout
pozitivních změn. Databázi realizovaných projektů
naleznete na www.prazskematky.cz.

